
BOLEZNI KOŽE
Naredila:  



Kaj se lahko zgodi če ne skrbimo za kožo?

 Od zdrave kože je v veliki meri odvisno zdravje 
vsega telesa in narobe, mnoge bolezni telesa se 
kažejo prav na koži. Če za kožo ne skrbimo dovolj 
skrbno so lahko posledice zelo velike… 



Poznamo več bolezni 
kože….

 Garje 
 krastavost
 luskavica
 sončne opekline
 kožni rak….



Garje

 so zelo so zelo nalezljiva kožna bolezen, ki jo 
povzroča pršica človeški srbec. 

  Garje so izredno nalezljive,saj jih okužen človek 
prenese na vse česa se je dotaknil,s temi 
predmeti pridejo srbci na drugega človeka in ga 
okužijo.

 S posebnim žveplenim mazilom jih je kaj lahko 
odpraviti, če smo dovolj skrbni.



Krastavost

 povzročijo bakterije gnojenja, če pridejo v 
kožo. Najprej se napravijo večji ali manjši 
mehurji, ki so napolnjeni z gnojno 
tekočino. Ko se prederejo, se njihova 
vsebina strdi v kraste. 



Luskavica

 Luskavica je kronična vnetna bolezen z značilnimi 
kožnimi žarišči na koži. Za luskavico so značilni 
občasni izbruhi značilnega izpuščaja, ki se kaže z 
ostro omejenimi pordelimi in luskastimi žarišči.

 Poznamo 4 glavne oblike luskavice:
 Luskavica v lehah 
 Luskavica v obliki kapljic 
 Pustolozna luskavica 
 Inverzna luskavica 



Sončne opekline

 Zaradi nepravilne rabe krem za zaščito pred 
soncem ljudje na soncu velikokrat utrpijo 
opekline kljub zaščiti. Opekline, ki jih spremljajo 
srbečica, bolečina in otekanje, namreč lahko 
uničijo še tako prijeten dopust. 



Kožni rak

  Ker je koža največji in najbolj izpostavljen 
človeški organ, je rak kože najpogostejši tumor 
pri človeku.

 Najpogostejši kožni raki so:
 Bazalnocelični karcinom
 ploščatocelični karcinom 
 maligni melanom



Viri in zanimivost

 Viri:
 Wikipedia
 Google slike

 Zanimivost:

     
http://vizita.si/clanek/novice/mati-se-ga-ne-sme-n
iti-dotakniti.html
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